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Číslo 12/XVCena 6 Kč

Nejhorší chorobou, kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland

Šťastný nový rok
Starosta města Petr Tupec, místostarosta
Jan Petraš a všichni zaměstnanci městského
úřadu přejí obyvatelům Horního Jelení, Dolního
Jelení a Rousínova veselé Vánoce a do roku 2010
pevné zdraví, spoustu radostných událostí a
spokojené žití v naší obci „mezi lesy“.
Redakce JL se k tomuto přání připojuje a
děkuje svým čtenářům za zachování přízně.
Zároveň městský úřad oznamuje, že
v úřední den 23.12.2009 bude úřad otevřen
pouze do 12:00. Děkujeme za pochopení.

Hasičský ples
Dobrovolný sbor hasičů Dolní Jelení
srdečně zve na Hasičský ples dne 23.1.2010 od
20:00 do hospody U
Sequardů na Dolním
Jelení. Vstupenky –
místenky
jsou
v prodeji
na
městském
úřadě
v kanc. č. 1. Cena
vstupenky je 100 Kč.
Autobus
bude
odjíždět
z Horního
Jelení
z náměstí
v 19:30. K poslechu a tanci hraje GEM MUSIC.

Bohoslužby
Římskokatolická církev: bohoslužby v
kostele Nejsvětější Trojice na Štědrý den
24.12.2009 v 8:00, 16:00 dětská, 24:00 na
poděkování. 25., 26. a 27.12.2009 v 8:00.
Silvestr 31.12.2009 v 17:30, Nový rok 1.1.2010
v 8:00. Pořad ostatních bohoslužeb a veškeré
další informace o dění ve farnosti naleznete na
http://www.hornijeleni.wz.cz/
Církev československá husitská: 25.12.
od 14 hodin bohoslužba s Večeří Páně. 31.12. od
13:30 (bez Večeře Páně) v modlitebně na
hřbitově. Mgr. Helena Salfická zve za církev
ČSH na bohoslužby k 90. výročí vzniku církve,
které se na Jelení budou konat 31.1.2010, a přeje
všem hezké prožití svátků vánočních.

Bratrská jednota baptistů přeje
požehnané svátky vánoční, bližší informace o
bohoslužbách budou umístěny ve vývěsce na
evangelické modlitebně.
Českobratrská evangelická církev:
25.12.2009 ve 14 hodin v modlitebně,
bohoslužba s Večeří Páně. V novém roce bude
první bohoslužba 3.1.2009 ve 14 hodin.

Silvestr
Restaurace
U
Kostela: 24.12. otevřeno od 10
do 18 hodin, od 20 dle zájmu.
O svátcích i na Silvestra
normální provoz.
Kavárna Fontánka:
24.12.2009 zavřeno. O svátcích normální provoz.
31.12.2009 je otevřeno, všichni jsou vítáni.
Restaurace U Pytláka: 24.12.2009
otevřeno do 16 hodin. O svátcích normální
provoz. 31.12. otevřeno dle zájmu a potřeby,
1.1.2010 otevřeno od 12 hodin.
Restaurace U Floriána: 24.12.2009
otevřeno 10-14, 21-02: kuchyň pro veřejnost
nevaří. 31.12.2009 10-18, od 18 hodin pouze na
místenky.

Tříkrálová sbírka
Od 21.1.2009 do 8.2.2010 bude na
městském úřadě v Horním Jelení v kanceláři č. 1.
umístěna pokladnička Charity, do které budete
moci přispět do sbírky „Tříkrálová sbírka“ na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Ze zasedání MZ
Dne 16.12.2009 proběhlo zasedání
městského zastupitelstva, na kterém byl schválen
rozpočet města na rok 2010. Podrobný rozpočet
byl vyvěšen na úřední desce. Projednávala se
zpráva o hospodaření obce, jednalo se o prodeji
pozemků. Byla také podána informace, že částka,
která bude obci účtována svozovou firmou
Odeko s.r.o. na jednoho obyvatele, činí 761,30
Kč. Zastupitelé schválili, že poplatek na příští
rok, který bude vybírán od občanů, je i nadále
500 Kč.
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Svoz odpadu
Svoz komunálního odpadu proběhne
v měsíci lednu každé úterý.
Svoz bioodpadu: není
Sběrna na bývalé skládce bude v měsíci
lednu zavřena.

Country tance
Pro příznivý ohlas minulých country
tanců si Vás dovolujeme pozvat na další
pokračování, které proběhne 6. 2. 2010 v
tělocvičně naší školy od 14.00 hod. Přihlášky
přijímá p. Jindrová v knihovně. Zápisné činí 25
Kč (punč zajištěn).
Těší se na Vás členky kulturní komise

vánočním stromem v zahradě kojeneckého
ústavu, jímž každoročně zahajují Vánoce. Vrchní
sestra nás poté provedla budovou a ukázala nám,
kde konkrétně budou naše peníze využity – na
dostavbu a zařízení dvou rodinných buněk. Věřte,
že Vaše sbírka bude využita na velmi dobrou věc.
Ještě jednou děkujeme za Vaše příspěvky.

DK Oliver
V době vánočních prázdnin bude DK v
provozu od 8.30 - do 15.00 hod. Jedná se o
následující dny: st. 23.12, po. 28.12., út. 29.12. a
st. 30.12.2009.
Těšíme se i na nové kamarády, kteří do
našeho městečka na prázdniny přijedou. S námi
se děti nudit nebudou.
Blanka Vrbíková

Stop spalovně

Kulturní komise
V pátek 15. ledna 2010 zavítá opět do
kina OREL na Horním Jelení ochotnické divadlo
z Týniště nad Orlicí. Zahrají komedii ze života
bezdomovské komunity „Vrány“. Začátek
představení v 19 hodin.
Vstupenky v ceně 70,- Kč jsou v prodeji
v knihovně u paní Jindrové.
Milí spoluobčané,
protože se blíží konec roku, děkujeme
Vám za přízeň, kterou jste nám v letošním roce
vyjádřili bohatou návštěvou našich akcí. Krásné
Vánoce a úspěšný, šťastný, veselý a kulturní rok
2010 všem spoluobčanům přejí členky kulturní
komise.

Vánoční cesta
V pátek 18. 12. vyjely členky kulturní
komise s vánočním dárkem za dětmi do
kojeneckého ústavu Veská. Naši delegaci zaštítil
i pan starosta a měli jsme důležitý úkol – předat
peněžní dar, na který přispěli mnozí z Vás na
našich prvních vánočních trzích na náměstí. Na
místě nás přivítala primářka zařízení MUDr.
Drahomíra Pekařová. Srdečně nám za dar 6.025
Kč poděkovala a pozvala nás na zpívání pod

Ve středu 9.12.2009 proběhlo v ČEZ
aréně v Pardubicích veřejné projednávání záměru
postavit v Pardubicích spalovnu toxického
odpadu. Jak jste se jistě dozvěděli z médií, proti
tomuto záměru se zdvihl velký odpor, což bylo
slyšet i v aréně, kde se sešlo vyjádřit svůj názor 5
tisíc občanů nejen z Pardubic. Nesouhlas proti
projektu semkl politiky napříč politickým
spektrem. Důvody, proč by Ministerstvo
životního prostředí mělo vydat zamítavé
stanovisko ke stavbě spalovny, vyjádřili zástupci
Krajského úřadu, pardubických městských
obvodů, dotčených i vzdálenějších obcí, mezi
nimi i starosta Horního Jelení. Ve svém projevu
zdůraznil, že bychom se neměli vyhýbat
zodpovědnosti za likvidaci odpadů, ale zároveň
by se měly odpady likvidovat především tam, kde
vzniknou a nezatěžovat již tak průmyslem
zatížené prostředí Pardubic. I přes argumenty
propagátorů spalovny, kteří tvrdí, že se jedná o
moderní zařízení, nelze zpochybnit skutečnost, že
většina havárií je způsobena lidským faktorem.
Starosta se zúčastnil už dřívějších jednání
v poslanecké sněmovně s ministrem životního
prostředí. Vzhledem k tomu, že v oblasti
Pardubic převládají západní větry, bylo by podle
jeho názoru právě Horní Jelení a okolí
v epicentru spadu exhalací z této spalovny
toxického odpadu.

Zpráva starosty
Vážení zastupitelé města Horní Jelení,
vítám Vás na posledním společném
zasedání v letošním roce, děkuji za Vaši účast a
to nejen při dnešním jednání.
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S programem
zasedání
jste
byli
seznámeni v úvodu, je více než zřejmé a logické,
že je tematicky zaměřený na rok 2010.
Do konce letošního roku nám zbývá ještě
patnáct dní a je tady na místě, abych ho zhodnotil
přímo a věcně podle jednotlivých úkolů, které
jsme si uložili ke splnění právě v tomto roce.
Tak jak to už většinou ve skutečnosti
bývá, do nového roku jsme vstupovali
s optimistickou náladou a s chutí do práce, což
není nikdy na škodu.
Že se náš úsměv v průběhu prvního
čtvrtletí začal mírně protahovat s přibývajícími
informacemi o finanční krizi, to není třeba
zastírat. A je též pravdou, že jsme
s místostarostou města panem Petrašem měli
spadlé čelisti i husí kůži na zádech, a to zejména,
když se prognózy stávaly skutečností.
Důležité je, že jsme zůstali nohama na
zemi,
omezili
jsme
některé
výdaje investiční
i
běžné
a
nepodceňovali
nové informace
o vývoji výběru
daní
v naší
republice.
Jedním z hlavních úkolů pro letošní rok
byla stavba s názvem „Revitalizace Komenského
náměstí“. Nejde si nevšimnout, že se na náměstí
nic nezměnilo. Osobně jsem byl velice zklamán,
že náš projekt, který úspěšně prošel všemi
administrativními kontrolami, zůstal pod čarou
společně s projekty, na které již nebyly finanční
prostředky. Ale jak už to většinou bývá, i na těch
špatných zprávách je něco dobrého. S výdaji na
revitalizaci náměstí bylo počítáno i se spoluúčastí
města a pokud by došlo k financování této akce,
do velké a značné míry by to ohrožovalo realizaci
jiných, důležitějších staveb. Věřím, že se tento
projekt nestane šuplíkovou záležitostí, zůstane
připraven k realizaci v příštích
letech.
Záměrně jsem začal
neúspěchy. Další akcí, která
zůstala
v polodokončeném
stavu, je výstavba oplocení a
sportovní plochy v areálu
Sokolovny.
Většina
hrubých
stavebních prací je dokončena,
oplocení,
nová
odstavná
plocha
pro
automobily,
podkladní vrstvy pod hrací
plochou a obruby. Na příští

rok zůstává dokončení předposlední paletní
vrstvy a samotná pokládka antukového povrchu.
Z pohledu laika malé množství práce, ale pro
samotné zdárné dokončení díla velice pracné
úkony, které nelze uspěchat. Jsem přesvědčený,
že od června příštího roku by mohlo být antukové
hřiště v provozu.
Bezesporu nejnákladnější stavební akcí a
nejnáročnější po stránce věcné kontroly a
následného zúčtování byla „Rekonstrukce,
dostavba a oprava Základní školy Horní Jelení“.
Muselo se od některých stavebních kroků
ustoupit, pozměnit stavební dokumentaci tak, aby
se podařilo celý záměr zrealizovat a přitom
neomezit funkčnost celku školy. I tyto
skutečnosti měly zásadní vliv na získávání dotací
ze státního rozpočtu, bez kterých by se dílo
nepodařilo dokončit. V průběhu tří let základní
škola získala zcela novou tvář, se kterou měla
možnost se seznámit i široká veřejnost při
oslavách narozenin zdejší školy.
Škola je řádně zkolaudovaná a
provozuschopná, zbývá nejdůležitější krok, a to
je závěrečné vyhodnocení celé akce poskytovateli
dotace.
V návaznosti na akci, která započala
v loňském roce a v letošním pokračovala, je
přeměna druhého školského zařízení, Mateřské
školy. Od prvopočátku je celý záměr směřován
na snížení nákladů na vytápění této budovy.
V letošním roce byla provedena celková výměna
otopného systému a vybraných sociálních
zařízení. I tato akce byla realizována za podpory
státní dotace a můžeme konstatovat, že výsledek
je ve stavu velmi přijatelném a lze očekávat
naplnění celého záměru.
Stavebně náročnou akcí byla i výstavba
infrastruktury v budoucí ulici s pracovním
názvem Zelená. V letošním roce byla provedena
a řádně zkolaudována hloubková kanalizace,
vodovod, rozvody elektrické energie a
plynovodu. I přes nepříznivou situaci se podařilo
všechny
jmenované
infrastrukturní díly v této
ulici zrealizovat a dokonce
uspořit
na
výdajích
prostředky z rozpočtu města,
které byly na tento účel
vyčleněny.
Nezaostali jsme ani
ve
výstavbě
nových
místních
komunikací.
V letošním
roce
jsme
dokončili propojení ulice
Bezejmenné. Tato stavba je
před vydáním kolaudačního
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rozhodnutí.
Nemalou
měrou
finanční
účasti
městského rozpočtu se realizuje rekonstrukce
ulice Miroslavské. Město Horní Jelení hradilo
celou projektovou dokumentaci, která řeší
celkovou obměnu i stávajícího osvětlení a
výstavbu nových chodníků až po okraj města.
Dlouhodobě víme, že tento úsek je velice
nebezpečný. Je nutné dokončit navržené stavební
objekty v příštím roce. Snahou bude i získání
finančních prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury.
V úkolech na letošní rok bylo
vybudování hloubkové kanalizace a prodloužení
vodovodu. Vodovod je v tuto chvíli dokončen a
se stavbou kanalizační stoky se čeká na příští rok,
kdy po sejmutí konstrukčních vrstev vozovky
dojde k dokončení díla hloubkové kanalizace.
Pokračovaly práce i na opravě zdi
městského hřbitova. Naplánovaný úsek byl
zrealizován a již napovídá o celkovém vzhledu
celého areálu.
Získali jsme i prostředky na obnovu
hasičských zbrojnic. Byla provedena výměna
vchodových dveří, oken v přízemí a částečně
v prvním patře.
Podařilo se získat dotaci na dokončení
projektové dokumentace tlakové kanalizace
Dolní Jelení.
Jsme před schválením dotace na
rekonstrukci městského úřadu.
Obdrželi jsme přidělení státní dotace na
nákup nového hasičského vozu.
Nezapomněli jsme podporovat kulturní,
sportovní, sociální a společenské akce.
Domnívám se, že jsem poskytl ty
nejzákladnější informace o tom, co se povedlo i o
tom, na co síly a mnohdy nervy nestačily.
Vážení zastupitelé, děkuji Vám všem za
podporu aktivit města Horní
Jelení a přeji všem hodně zdraví
a štěstí nejen o svátcích
vánočních.
Přeji úspěšný vstup do
nového roku a těším se na
shledanou.
Petr Tupec
starosta města

Výlet na Jelení
Fialová a modrá, barvy zimy a Vánoc.
Modrá je zimní čas, komu z nás se nevybaví
Andersenova pohádka o Zimní královně. A
zatímco se nad námi roztrhla peřina se sněhovou
nadílkou a mráz zalézá za nehty, pijeme horký
čaj a jíme výborné koláčky (ty moravské,

tvarohové). Díky pochopení rodičů a pana faráře
z Horního Jelení se druháčci (ze třídy p.uč.
Martiny Hezké) ze sportovní ZŠ Benešova
v Pardubicích vydali na předvánoční výlet do
Horního Jelení. Naplánovaná byla návštěva
kostela, kde si
děti prohlédly nově
zrekonstruované prostory. Z obrazů a vitrážových
oken vystupovali světci a patroni České země, o
kterých pan farář poutavě vyprávěl. Rázem jsme
se přenesli zpět o několik století, do městečka
Betléma, kde se nám narodilo děťátko. Dýchl na
nás adventní čas a vzpomínka pronikla až k srdci.
Přátelské posezení na faře a koledy, které děti
zazpívaly, byly odměnou pro naše hostitele.
Velmi milým pokračováním byla návštěva místní
základní školy. Průvodkyní nám byla usměvavá a
srdečná paní Vlasáková, která nám ukázala celou
školu od tělocvičny po překrásné podkroví.
Nejbezprostřednější však bylo setkání dětí.
Druháčci jelenští a pardubičtí okamžitě našli
společnou notu. Fotbálek, vybíjená, ale přišla řeč
i na četbu a na knížky, zážitky z pasování
v knihovně. Paní učitelky se nenechaly dlouho
pobízet a družba byla navázána. Školáci
z Horního Jelení si přijedou zasportovat na
základní školu a malí Pardubáci se vypraví na
Jelení na borůvky. O tom, že se těší, až si změří
síly, porovnají vědomosti a vyzkouší nové
nápady svých vrstevníků, nemusíme pochybovat.
Komenského zásada, lépe jednou vidět než třikrát
slyšet, stále platí.
A tak se můžeme těšit na příští rok.
Atˇnám všem přinese mnoho dobrého. První krok
byl proveden. Přejeme všem jelenským občanům
pevné zdraví, veselou mysl a hodně radosti
v nastávajícím roce 2010.
Mgr. Jitka Kyclová

Vánoce, čas dárků a naděje
Jeden ze starých irských textů nám může
napovědět, k čemu využít sváteční čas:
Udělej si čas na myšlení – to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní – to je tajemství mládí.
Udělej si čas na četbu – to je setba moudrosti.
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství – to
přináší radost.
Udělej si čas na snění – to tě povznese ke
hvězdám.
Udělej si čas na lásku – to je radost ze života.
Udělej si čas na spokojenost – to je hudba duše.
Jaký dárek věnovat, aby neomrzel?
Co nejvíce investovat do štěstí – které jsem sám
schopen rozdat.
Dát svému okolí to nejlepší, co mám – s důvěrou,
že nikdy nebudu škodný.
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Věřit, že mi mé
okolí oplácí podle
toho,
co
mu
dávám.
A
jak
to
uzavírá naděje?
Vánoční naděje
není
laciným
optimismem, že
všechno
dobře
dopadne – ale je to jistota, že všechno má smysl,
bez ohledu na to, zda budou naplněny naše
představy a přání.
Z příběhu, který začíná v betlémském
chlévě a vede přes vítězný kříž, může člověk
čerpat svou naději – jedinou naději - která
nás dokáže navzdory všemu udržet nad
hladinou a každý den přimět k dobrým činům!
Vážení a milí přátelé, nejen pro
slavnostní dobu vánoční, ale také do nového
roku, Vám z celého srdce přeji požehnaný čas,
plný upřímných dárků a možné naděje, která je
k životní spokojenosti nezbytná. Všichni jste
zváni – třeba jen ke krátké – návštěvě místního
kostela Nejsvětější Trojice. Postavený betlém
jistě zaujme nejen děti. Tradiční „dětská
půlnoční“ proběhne na Štědrý den od 16.00h;
„klasická půlnoční“ od 24.00h.
Váš P. Jan

Moudrý tesař
Dva bratři, kteří žili a hospodařili vedle
sebe, se pohádali. Z malého nedorozumění
vznikla velká hádka, při níž padlo pár hořkých
slov, a poté pár týdnů ticha.
Jednou ráno někdo zaklepal na Janovy
dveře. Jan otevřel a tam stál muž s tesařským
nářadím. Hledám práci, řekl. Nemáš něco, s čím
bych ti mohl pomoci? Ano, řekl starší bratr. Mám
pro tebe práci. Podívej na ten potok u tamté
farmy. To je farma mého souseda, vlastně je to
můj bratr. Ještě před týdnem tam byla louka, ale
on vzal bagr a teď…teď je tu ten potok. Možná to
udělal, aby mě naštval, ale já mu ukážu. Chci,
abys mi postavil vysoký plot, abych se už nikdy
nemusel dívat na jeho pozemek a do jeho tváře.
Tesař řekl: Myslím, že rozumím. Udělám to tak,
abys byl spokojený. Jan pomohl připravit tesaři
materiál a pak na celý den odjel do města. Tesař
celý den tvrdě pracoval, vyměřoval, řezal a
zatloukal hřebíky. Když se Jan večer vrátil, právě
práci dokončil. K Janovu velkému údivu tam
nestál žádný plot, ale most, který spojoval oba
břehy potoka. Byl opravdu dobře postavený. A
jeho mladší bratr přecházel po tom mostě
s nataženou rukou. Jsi opravdu přítel, že jsi

nechal postavit ten most po tom všem, co jsem ti
řekl a udělal. Oba bratři si podali ruce. Když se
obrátili, tesař sbíral své nářadí. Počkej, zůstaň
ještě několik dní, mám pro tebe ještě jinou práci,
řekl Jan. Rád bych zůstal, odpověděl tesař, ale
musím postavit ještě hodně takových mostů.
Krásné prožití vánočních svátků, hodně
vzájemného porozumění, lásky a tolerance,
abyste nepotřebovali tesaře ani mosty, všem
čtenářům přeje
Mgr. Helena Vaňková

Zdraví a astrologie
Kozoroh (21.12. – 20.1.) často v dětství
trpí nemocemi, ale postupně si získává odolnost.
V dospělosti bývá docela odolný, ale potřebuje
vést
vyrovnaný
život
s pravidelnou
životosprávou. Nemívá zásadní choroby. Častými
problémy jsou potíže s klouby a kůží. Se
znamením Kozoroha se přímo spojují kolena.
Dispozice bývají k bolestem kloubů, vadnému
držení těla, problémům s koleny, ledvinovým
kamínkům a písku, menisku, otékání kolen,
revmatismu, dně a ztuhnutí. V zásadě by se dalo
shrnout, že Kozoroh je konzervativní a má
tendenci „zatuhnout v názorech..." Stejně tak i
zdravotní slabiny by se daly shrnout do zatuhnutí
kloubů. Dále je Kozoroh náchylný k nachlazení a
kožním chorobám. Na druhé straně ale může být
dlouhověký, a svěžest a jasnou mysl si zachovává
až do pozdního věku. Kozoroh by měl do svého
zdraví investovat čas – základem je vzpřímený
postoj a správné držení
těla, které odlehčuje
kloubům
a
kostře.
Neměl by příliš pěstovat
samotu a stýkat se i
s jinak
smýšlejícími
lidmi.
Klidný
čas
předvánoční přeje
Mgr. Helena Vaňková

Na přání
Na přání účastnic Štrůdlování uvádím
orgánové hodiny našeho organismu, kdy uvedené
orgány mají svou maximální činnost: 1 – 3
hodiny játra, 3 – 5 hodin plíce (astmatické
záchvaty), 5 -7 hodin tlusté střevo (měli bychom
vylučovat), 7 – 9 hodin žaludek (snídaně), 9 – 11
hodin slezina, slinivka, 11 – 13 hodin srdce (po
obědě malý odpočinek), 13 – 15 hodin tenké
střevo, 15 – 17 hodin močový měchýř, 17 – 19
hodin ledviny, 19 – 21 hodin osrdečník, 21 – 23
hodin trojitý ohřívač, 23 – 1 hodina žlučník
(nejvíce žlučníkových záchvatů).
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Co se týče fází Měsíce a jejich vlivu na
lidské tělo: Úplněk propůjčuje zvláštní sílu
léčivým
bylinám,
jejich
působení
je
nejintenzivnější. Organismus zaplaví protikladná
energie, někdo špatně spí, jiného bolí hlava a
neklid pozorujeme i u zvířat. Na svět přichází
více dětí, statistika vykazuje větší zločinnost.
Půst začínáme v hodině vrcholu. Couvající
Měsíc je výdech. Je to čas, kdy se naše tělo dobře
čistí a zbavuje se všeho
škodlivého. Kdo v této
době o něco méně jí,
rychleji zhubne. Vhodná
doba pro detoxikační
kúry, návštěvu zubaře či
kožního lékaře. Nov je
krátké
období
mimořádných
impulzů.
Půst držený při novoluní
je účinnější, tělo je
nejlépe připraveno se
zbavit
škodlivin.
Je
potřeba hodně pít, aby se
škodliviny
vyplavily.
Dorůstající Měsíc je nádech. Je to doba vhodná
k doplňování látek, chybějících našemu tělu
(vitamíny, minerály…). Vše, co tělo posiluje,
působí v této době dvojnásob účinně. Úspěšnou
péči o zdraví Vám přeje
Mgr. Helena Vaňková

Florbal ZŠ
Ve středu 2.12.2009 se ve sportovní hale
Gymnázia
v Holicích
uskutečnil
florbalový turnaj škol holického regionu.
Vzhledem k tomu, že se přihlásil rekordní
počet účastníků, byl turnaj rozdělen do
dvou dnů a finálová skupina byla odehrána
ve sportovní hale v Moravanech.
Zde jsou výsledky: ZŠ H.J. – ZŠ Dašice
6:1; ZŠ H.J. – ZŠ Sezemice 3:6; ZŠ H.J. –

Gymnázium Holice 5:1. Výhra v posledním
utkání znamenala postup do finále.
Hráči: Daniel Slabý, Tomáš Kabeláč,
Jakub Chytka, Bohuslav Švanda, Jan Mikeš, Jiří
Svatoň, Pavel Štěpánek, Leoš Starec, Milan
Žďárek, Lukáš Melich.
Finále Moravany: ZŠ H.J. – ZŠ
Holubova 7:2 (branky Svatoň 4, Švanda 2,
Melich); ZŠ H.J. – ZŠ Sezemice 1:2 (branka
Starec); ZŠ H.J. – ZŠ
Komenského 8:7 (branky
Svatoň 4, Štěpánek 3,
Starec).
V tomto
finále
jelenští obsadili druhé místo
a postoupili do okresního
kola
Okresní
kolo
Pardubice: ZŠ H.J. - ZŠ
Přelouč
4:2
(branky
Štěpánek 2, Svatoň, Starec),
ZŠ H.J. – ZŠ Resslova 0:1,
ZŠ H.J. – ZŠ Svítkov 3:2
(branky Svatoň 2, Štěpánek).
Semifinále: ZŠ H.J.
– ZŠ Polabiny III 3:4 v prodl. (branky Štěpánek,
Svatoň, Starec). O 3. místo hrála ZŠ H.J. se ZŠ
Sezemice. Zápas skončil 1:6, naši se celkově
umístili na 4. místě.
O vynikající výsledky se zasloužili tito
hráči: Tomáš Kabeláč, Jakub Chytka, Bohumil
Švanda, Leoš Starec, Pavel Štěpánek, Milan
Žďárek, Lukáš Melich, Jan Mikeš, Lukáš Polák,
Jiří Svatoň.
Podrobné informace o všech
zápasech na www.zshj.cz.

Sokol
Veselé Vánoce, štěstí, zdraví a
sportovního ducha v nadcházejícím roce
2010 přeje
T.J.Sokol Horní Jelení

Inzerát: Provádím kompletní realizace podlahových krytin (laminátových, dřevěných, korkových,
koberců, PVC, vinylu, marmolea) včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, OSB a fermacell
deskami. Dále provádím obložení schodů a montáž obložkových zárubní, dveří a kování. Tomáš
Janeba tel: 736536186, www.janeba-podlahy.webnode.cz
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.2.2010. Cena bude 6,- Kč a zakoupit bude možno v trafice pí.
Touškové, v obchodě u pí. Tupcové, v Tabáku a videopůjčovně pí. Bukovské, v Jaroslavi u pí. Kaplanové a
ve Vysoké u pí. Kačírkové. Na internetu URL: http://www.hornijeleni.cz – Náklad: 500 výtisků. Povoleno
Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515. Číslo pro vás připravili: Jan Jindra a Barbora Nováková. Za
obsah článku odpovídá autor příspěvku. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail:
barbora.novakova@hornijeleni.cz Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Datum příští uzávěrky: 25.1.2010 Adresa redakce: Městský úřad Horní
Jelení, č.p. 114, PSČ: 533 74
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